
 (2223-2222االول/ للعام الدراسي ) الدراسي صباحي/ قسم االحصاء/الفصل  -جدول المرحلة الثالثة

 اليوم
 دشعبة  جشعبة  شعبة ب شعبة أ الساعة
 التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة 

 االحد

   د.عمر عبد المحسن 1احصاء رياضي م.نورة اسامة SPSS 1ادارة البيانات  د.فضاء مزهر 1التحليل العددي 0332-0322

 د.سعد كاظم 1الديموغرافي د.عمر عبد المحسن 1احصاء رياضي م.نورة اسامة SPSS 1ادارة البيانات  د.فضاء مزهر 1التحليل العددي 0332-12322
 د.سعد كاظم 1الديموغرافي   د.فضاء مزهر 1التحليل العددي د.لمياء محمد علي اللغة االنكليزية 12332-11322
 د.عمر عبد المحسن 1احصاء رياضي د.سعد كاظم 1الديموغرافي د.فضاء مزهر 1التحليل العددي م.نورة اسامة SPSS 1ادارة البيانات  11332-12322
 د.عمر عبد المحسن 1احصاء رياضي د.سعد كاظم 1الديموغرافي   م.نورة اسامة SPSS 1ادارة البيانات  12332-1322

 االثنين
 

 د.عمر عبد المحسن 1احصاء رياضي م.خالد وليد 1بحوث العمليات  د.عمر محمد 1بحوث العمليات  د.سعد كاظم 1الديموغرافي 0332-0322
اقبال محمودد. 1احصاء رياضي د.سعد كاظم 1الديموغرافي 0332-12322  د.اسماء غالب 1إحصاء حيوي  م.خالد وليد 1بحوث العمليات  
 م.خالد وليد 1بحوث العمليات    د.سعد كاظم 1الديموغرافي اقبال محمودد. 1احصاء رياضي 12332-11322

 م.خالد وليد 1بحوث العمليات  د.عمر عبد المحسن 1احصاء رياضي د.سعد كاظم 1الديموغرافي د.عمر محمد 1بحوث العمليات  11332-12322

12332-1322         

 ثاءالثل 

 م.نورة اسامة SPSS 1ادارة البيانات  د.فضاء مزهر 1التحليل العددي د.لمياء محمد علي اللغة االنكليزية د.مناف يوسف 1 البسيط االنحدار 0332-0322
 م.نورة اسامة SPSS 1ادارة البيانات  د.فضاء مزهر 1التحليل العددي د.لمياء محمد علي اللغة االنكليزية د.مناف يوسف 1 البسيط االنحدار 0332-12322
 د.فضاء مزهر 1التحليل العددي م.نورة اسامة SPSS 1ادارة البيانات  د.مناف يوسف 1 البسيط االنحدار د.لمياء محمد علي اللغة االنكليزية 12332-11322
 د.فضاء مزهر 1التحليل العددي م.نورة اسامة SPSS 1ادارة البيانات  د.مناف يوسف 1 البسيط االنحدار   11332-12322
12332-1322         

 االربعاء
 

 د.مناف يوسف 1 البسيط االنحدار د.اسماء غالب 1إحصاء حيوي  د.اقبال محمود 1احصاء رياضي د.عمر محمد 1بحوث العمليات  0332-0322
 د.مناف يوسف 1 البسيط االنحدار د.اسماء غالب 1إحصاء حيوي  د.اقبال محمود 1احصاء رياضي د.عمر محمد 1بحوث العمليات  0332-12322
 د.اسماء غالب 1إحصاء حيوي  د.مناف يوسف 1 البسيط االنحدار د.عمر محمد 1بحوث العمليات  د.اقبال محمود 1احصاء رياضي 12332-11322
   د.مناف يوسف 1 البسيط االنحدار د.عمر محمد 1بحوث العمليات  د.اقبال محمود 1احصاء رياضي 11332-12322
12332-1322         

 الخميس

 د.مناف يوسف 1 البسيط االنحدار د.لمياء محمد علي اللغة االنكليزية أ.م.سهيل نجم SPSS 1ادارة البيانات  د.اسماء غالب 1إحصاء حيوي  0332-0322
 أ.م.سهيل نجم SPSS 1ادارة البيانات  د.لمياء محمد علي اللغة االنكليزية د.مناف يوسف 1 البسيط االنحدار د.اسماء غالب 1إحصاء حيوي  0332-12322
 م.خالد وليد 1بحوث العمليات  أ.م.سهيل نجم SPSS 1ادارة البيانات  د.اسماء غالب 1إحصاء حيوي  د.مناف يوسف 1 البسيط االنحدار 12332-11322
 د.لمياء محمد علي اللغة االنكليزية د.مناف يوسف 1 البسيط االنحدار د.اسماء غالب 1إحصاء حيوي  أ.م.سهيل نجم SPSS 1ادارة البيانات  11332-12322
 د.لمياء محمد علي اللغة االنكليزية م.خالد وليد 1بحوث العمليات      12332-1322

 


